(Phụ bản)

Tin đồn?
Lời đồn đoán này nọ của thế gian. Ngoài ra, nội dung của nó. Nó có thể được
giải thích là “lời đồn đại”, “tiếng xấu”.
Có từ “thiệt hại tin đồn”, nhưng người ta nói là “thiệt hại về mặt tài chính gây
ra bởi những lời đồn đại không có căn cứ. Tình huống con người và những thứ
không liên quan bị hư hại hoặc bị tấn công”.
Điều này có liên quan đến định kiến hay phân biệt đối xử không?

Đã xảy ra trong quá khứ？
HIV, AIDS

(Hội chứng suy giảm
miễn dịch)

Bệnh hủi

Động đất lớn phía
đông Nhật Bản
(Tai nạn hạt nhân
Fukushima)

Những “lời đồn đại” không có thật được truyền từ người này sang
người khác bằng nhiều cách khác nhau và lan rộng ra khắp cả nước,
gây ra những trường hợp đáng tiếc khiến người dân bị nhìn nhận hoặc
bị loại trừ bất kể họ có liên quan hay không. Trái tim của một người
có nhân phẩm bị tổn thương không dễ dàng chữa lành. Để không lặp
lại sai lầm của quá khứ, bạn nên làm,…

Virus corona chủng mới cũng không phải ngoại lệ!
Virus corona chủng mới đã lây lan ở trong và ngoài nước, và Nhật
Bản cũng đang bận rộn đối phó. Thông tin đến từ nhiều nơi khác nhau
thay đổi từng ngày, và mọi người luôn lo lắng. Những hành động tránh
nguy cơ lây nhiễm là cần thiết để bảo vệ chính mình.
Tuy nhiên bạn không nghĩ là bạn sai khi “liên hệ với các tổ chức liên
quan để muốn biết địa chỉ của người bị nhiễm bệnh”, “tự ý tưởng tượng
mối quan hệ với người bị nhiễm bệnh và từ chối ra vào cơ sở”?
Những sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
Từ một sự kiện tôi muốn học được tầm quan trọng của việc “nhận
ra sự yếu đuối và xấu xa của lòng người và không làm tổn thương người
khác bằng những lời nói và việc làm ích kỷ”.

